
Passo a passo para utilização da assinatura das notas utilizando certificado A3:

Ao tentar realizar a assinatura de uma NF

aplicativo Contmatic Certificado conforme 

Obs.: Caso não apareça a tela sugerindo o download automaticamente, 

A3 conforme figura 2 abaixo. 

 

Figura 1 – Download automático

Na tela de gerenciamento de notas ficais, há um ícone para d

 

Figura 2 – Botão para realizar o dow

 

Passo a passo para utilização da assinatura das notas utilizando certificado A3:

Ao tentar realizar a assinatura de uma NF-e, será exibida uma janela sugerindo o download do 

aplicativo Contmatic Certificado conforme figura 1. 

não apareça a tela sugerindo o download automaticamente, fazer o download do aplicativo 

Download automático 

Na tela de gerenciamento de notas ficais, há um ícone para download do aplicativo A3.

Botão para realizar o download manual 

Passo a passo para utilização da assinatura das notas utilizando certificado A3: 

sugerindo o download do 

fazer o download do aplicativo 

 

ownload do aplicativo A3. 

 



 

Após realizar o download, siga os passos para instalação conforme segue: 

 

Figura 3 - Local de destino do download 

 

 

Figura 4 - Caminho no menu iniciar

 



 

Figura 5 - Tela de confirmação da instalação 

 

Aguarde o final da instalação: 

 

Figura 6 - Tela de conclusão da instalação 

 

  



 

Se for exibida a mensagem abaixo, possivelmente seu computador não tem nenhuma instalação do 

Java, neste caso instale o Java diretamente do site da Oracle: https://java.com/pt_BR/download/ 

Em caso de problemas, utilizar a versão do Java para 32 bits. 

Figura 7 - Necessária instalação do Java 

 

Figura 8 - Tela de download do Java 

 



 

Feito isso, o sistema está pronto para assinar as notas fiscais eletrônicas utilizando o certificado A3 

em qualquer browser. 

Ao tentar assinar as notas, o browser vai identificar o aplicativo e vai tentar abri-lo. 

Se for exibida a mensagem de alerta segurança do Windows, pedindo permissão no Firewall para 

executar o aplicativo, basta clicar no Permitir acesso conforme figura 9 abaixo: 

 

Figura 9 - Permissão de acesso no Firewall 

 

Para se certificar de que o aplicativo de assinatura A3 está instalado corretamente, verifique o ícone 

da Phoenix ao lado do relógio do Windows. 

 



 

Se não for apresentado no caminho acima, acesse a pasta C:\Contmatic\certificado e execute o 

arquivo: contmatic-certificado.exe 

 

Sempre que ligar a máquina, ao acessar qualquer processo que for utilizar o certificado, o Gestão 

apresentará uma mensagem para iniciar (cada navegador apresentará de uma forma. Exemplo abaixo 

Chrome),  selecione a opção “Abrir Run Contmatic Certificado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


